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 (۱المللی مقابله با تحریم )تجربه بین

 با عنوان:انی چین رت بازرگوزاسند ترجمه 

 مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادالنه فراسرزمینی » 

 «خارجی اقداماتو سایر 

  

 
 

 

 
 

 

 

 مقدمه

هاست که از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهای ایاالت متحده آمریکا سال

نیل به اهداف سیاسی و امنیتی  برای غالباً از این ابزار برد. آمریکا در ابتدامی دیگر بهره

کند. یکی از می استفادهدر عرصه رقابت اقتصادی نیز آن برده است اما امروزه از می بهره

در این میان  ی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است.اقتصادهای این موارد، اعمال تحریم

دلیل آنکه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و هچین ازجمله کشورهایی است که ب

 های اقتصادی قراردارد هدف تحریمالملل بین های مستقل در نظاممیل به اتخاذ سیاست

دونالد ترامپ جنگ تجاری خود با چین جمهوری ریاست گیرد. آمریکا در ابتدای دورهمی

بازرگانی بر کاالهای چینی آغاز های علنی آغاز کرد. این جنگ با افزایش تعرفهصورت به را

ترامپ به اوج خود رسید. دونالد ترامپ در ماه نوامبر جمهوری ریاست شد و در اواخر

های چینی مظنون به ها در شرکتگذاری آمریکاییع سرمایهدستور اجرایی من ۲۰۲۰

شدید علیه اشخاص حقیقی های . اعمال تحریمصادر کرد را تأمین یا حمایت از ارتش چین

، China Telecom ،China Mobileمخابراتی های و حقوقی چینی همچون شرکت
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China Unicom ،Huawei ،ZTE شرکت نفتی جوخای جن رونگ و بانک ،

Kunlun  رود. در مقابل، می شماربهآمریکا در جنگ اقتصادی با چین های اقداماز دیگر

های پیرامون تحریم ۲۰۲1شورای دولتی جمهوری خلق چین مقرراتی را در ابتدای سال 

سازی ناعادالنه آمریکا به تصویب رساند. وزارت بازرگانی چین نیز در این راستا و با هدف خنثی

 ۲۰۲1ژانویه  9در تاریخ  امنیتی و حاکمیتی چین،ای، و حمایت از منافع توسعهها این تحریم

ناعادالنه فراسرزمینی و سایر  و قوانین مقررات مقابله با اعمال»را با عنوان  سندی

 ماده به تصویب رساند که قابل ارزیابی و مداقه است. 16در « خارجی اقدامات

پیش آمریکا از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف ازبیشبا توجه به استفاده 

سیاسی و اقتصادی خود، کشورهای مختلف همچون روسیه و چین قوانینی را 

 که حائز اهمیت است. از اندآمریکا به تصویب رساندههای تحریمسازی خنثیبرای 

سالمی وری اناعادالنه ایاالت متحده آمریکا در قبال جمههای سویی نیز با توجه به تحریم

ستفاده اهای ایران و سایر کشورها به دنبال داشته است، ایران که مشکالتی در همکاری

ش ی مرکز پژوهرواینتحریمی دیگر کشورها امری ضروری است. ازضداز تجارب قوانین 

ار با انتش های مجلس شورای اسالمی در پی این مهم است تا در سلسله گزارش هایی 

با  کشورها در مقابله تجربه اینبه بررسی قوانین و اقدامات ضد تحریمی کشورها، 

 های آمریکا بپردازد.تحریم

استفاده  برایتالش شده است تا قانون ضدتحریمی جدید چین  نیز در متن حاضر 

 حاضر شود. شایان ذکر است که مفاد سندکامل و دقیق ترجمه صورت به ربطذیمراجع 

ناعادالنه آمریکا پرداخته و های انداز چین در قبال تحریمچشمکلی به بیان صورت به

 جزئیات آن به سبب محرمانه بودن منتشر نشده است.
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 وزارت بازرگانی چین ترجمه سند

 خارجی و سایر اقداماتناعادالنه فراسرزمینی  و قوانین مقررات مقابله با اعمال

این مقررات مطابق با قانون امنیت ملی جمهوری خلق چین و دیگر قوانین  :(۱)ماده 

 و قوانین ناعادالنه فراسرزمینی و سایر اقداماتاعمال تأثیرات  مربوطه و با هدف مقابله با

توسعه و امنیت و حمایت از حقوق بر مبتنی خارجی و حمایت از حاکمیت ملی و منافع

چینی های حقوقی و دیگر نهادها و سازمانهای شخصیتمشروع و منافع شهروندان و 

 تدوین شده است.

شود که اعمال فراسرزمینی قوانین سایر می این مقررات برای شرایطی اعمال :(2)ماده 

 الملل،المللی و اصول اساسی روابط بینبین خارجی برخالف قوانین هایاقدامو  کشورها

چینی را در ازای های حقوقی و دیگر شخصیتای هناعادالنه شهروندان، شخصیتصورت به

مربوطه با کشور ثالث )یا منطقه( یا های فعالیت اقتصادی عادی، بازرگانی و سایر فعالیت

آن کشور تحریم کرده یا با محدودیت های حقوقی و دیگر سازمانهای شهروندان، شخصیت

 مواجه سازد.

 کند که به اصول اساسیمی بال: دولت چین سیاست خارجی مستقلی را دن(3)ماده 

الملل همچون احترام متقابل به حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، روابط بین

که عضو المللی بین و معاهداتها برابری و منافع متقابل پایبند است. دولت چین به توافق

 کند.می خود عملالمللی بین آن است پایبند بوده و به تعهدات

مرکزی است )از این های مرتبط با سازمان بایست مکانیسم کاری کهمی : دولت(4)ماده 

و قوانین  اعمال شود( ایجاد کند تا مسئولیت مقابله بامی نامیده« مکانیسم کار»پس 
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خارجی را برعهده گیرد. مکانیسم کار  سایر اقدامات سایر کشورها وناعادالنه فراسرزمینی 

صالح بازرگانی ذیهای لتی و دیگر امور مهم مکانیسم نیز ادارهاداره بازرگانی شورای دو را

 .دکننمی دیگر ادارات شورای دولتی مدیریت خصوصو اداره توسعه و اصالحات و در

ایر سکه شهروند، شخصیت حقوقی یا سازمانی چینی توسط قانون یا درصورتی: (5)ماده 

مربوطه های بازرگانی یا دیگر فعالیتخارجی در انجام فعالیت عادی اقتصادی،  هایاقدام

آن های حقوقی یا دیگر سازمانهای با کشور ثالث )یا منطقه( یا شهروندان، شخصیت

به  شفافصورت به روز 30ظرف مدت کشور تحریم یا ممنوع شود، باید این موارد را 

 دولتی رایشو بازرگانی اداره شده گزارش اداره بازرگانی شورای دولتی گزارش دهد. موارد

 .شود نگهداری بایستی محرمانه درخواست صورت در آن کارمندان و

ایر کشورها سن ناعادالنه فراسرزمینی قوانی اعمال وجود بررسی و ارزیابی هنگام: (6)ماده 

 :بگیرد نظر در را زیل موارد باید کار مکانیسم و سایر تدابیر خارجی،

 شود؟می نقض المللبین روابط اساسی اصول یا المللبین حقوقبا این اعمال و قوانین  آیا .1

 دارد؟ چین سعهتو منافع و امنیت ملی، حاکمیت بر بالقوه تأثیرآیا این اعمال و قوانین . ۲

 اشخاص ان،شهروند قانونی منافع و حقوق بر بالقوه تأثیرآیا این اعمال و قوانین . 3

 دارد؟ چینهای سازمان سایر یا حقوقی

 .شوند گرفته نظر درو سایر مواردی که باید  .4

ناعادالنه و قوانین  اعمال که کندتأیید  ارزیابی کار پس از مکانیسم : هرگاه(7)ماده 

 بازرگانی اداره که بگیرد تصمیم تواندمی دارد، خارجی وجود فراسرزمینی و سایر اقدامات

 خارجی اتاقدامکند، با این توجیه که قوانین و دیگر  صادر تحریم دستور دولتی شورای

 «تحریم دستور» پس این از)گیرند نمی شوند و مورد مالحظه قرارپذیرفته و اجرایی نمی
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دستور تحریم ممکن است بنا بر تصمیم مکانیسم کار و با توجه به شرایط  (.شودمی نامیده

 یا از اجرای آن صرف نظر شود.  گردد موجود تعلیق

نی اداره بازرگا است از ممکن چینی سازمان یا حقوقی شخص شهروند، یک: (8)ماده 

 زا معافیت در تقاضای .کند اجرای دستور تحریم از معافیت درخواست دولتی شورای

ت با ذکر دالیل و میزان درخواست معافی کتبی درخواست ، بایستی یکدستور تحریم

معافیت  خواستدر رد یاتأیید  مورد در شود. تصمیمات ارائه دولتی شورای بازرگانی اداره به

 مواقع در باید تصمیمات. مشخص شود درخواست تاریخ از روز 3۰مدت  باید ظرف

 .شوند اتخاذ موقعبه اضطراری

موافقت  خارجی در حیطه دستور تحریم رگاه شخصی با قانون و سایر اقداماته :(9)ماده 

 نقض را چینی سازمان یا حقوقی شخص شهروند، قانونی منافع و حقوق ترتیببدینکند و 

 و داده تشکیل قضایی پرونده مردمی دادگاه در قانون، با تواند مطابقمی کند، طرف دوم

 نای (8) ماده مطابق که مواردی استثنایکند؛ به خسارت جبرانمطالبه  آن شخص از

 شود. داده معافیت سابق شخص به مقررات

در که حکم یا قضاوتی مطابق با قانون خارجی در حیطه دستور تحریم صاصورتیدر

وجود آورد، بهشده و برای یک شهروند، شخصیت حقوقی یا سازمان چینی ضرر و خسارت 

 از و کند آغاز مردمی دادگاه در را قانونی دادرسی قانون، تواند مطابقطرف دیگر می

 .کند خسارت جبران است تقاضای مندبهره قضاوت مزبور یا حکم از که شخصی

یا رأی صادر  حکم اجرای از ماده این «۲» بند و «1» بند در مذکور شخص کهصورتیدر

 هایسازمان سایر یا حقوقی شخص شهروند یا ورزد، امتناع مردمی دادگاه توسط شده

 .کنند مراجعه مردمی دادگاه به اجرای حکم برای قانون مطابق توانندمی چین
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اسخ به پمربوطه خود و در های اعضای مکانیسم کار بنابر وظایف و مسئولیت :(۱0)ماده 

وندان، خارجی باید برای شهر اقداماتو سایر و قوانین ناعادالنه فراسرزمینی  اعمال

 چین راهنمایی و خدمات فراهم سازند.های حقوقی و دیگر سازمانهای شخصیت

ستور دیت حقوقی یا سازمان چینی با رعایت که یک شهروند، شخصدر مواردی :(۱۱)ماده 

ر تدابیر تحریم متحمل خسارات قابل توجهی شود که ناشی از عدم انطباق با قانون و سای

ا اساس شرایط خاص حمایت الزم ربرخارجی باشد، ادارات دولتی مربوطه ممکن است 

 عمل آورند.به

 دولت خارجی، و سایر اقداماتناعادالنه فراسرزمینی  و قوانین اعمال به پاسخ در: (۱2)ماده 

 .دکن اتخاذ واقع نیازهای و شرایط براساس را الزم متقابل هایاقدام است ممکن چین

تحریم شدن  نتواند چینی سازمان یا حقوقی شخص شهروند، یک چنانچه: (۱3)ماده 

واند نت یا و همانگونه که خواسته شده گزارش دهد شفاف طوربه لزوم صورت خود را در

 تواندیم دولتی شورای بازرگانی اداره کند، رعایت را قانون خارجی اجرای تحریم دستور

 مکنمهمچنین  کند. اصالح مشخص این اشتباه را دوره یک در که دهد دستور اخطار، با

خاص موجود  شرایط بامتناسب  زمانهم طوربهاداره بازرگانی شورای دولتی  است

 .کند اعمال را علیه آن فرد خاطی ایجریمه

خصیت ش نسبت به نتواند دولتی شورای بازرگانی اداره عضو یک کهصورتیدر: (۱4)ماده 

ود را خکه طبق مفاد مربوطه گزارش تحریم  چین از و نهادی سازمان یا حقوقی حقیقی و

 جرم شکل بگیرد، کهصورتیدر. شودمی مجازات قانون مطابق دهد، رازداری کند،می ارائه

 .مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت قانون با مطابق کیفری مسئولیت
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 اقداماتو سایر  ناعادالنه فراسرزمینی و قوانین این مقررات در مورد دیگر اعمال: (۱5)ماده 

ست ا آن عضو چین کهالمللی بین هایموافقتنامه یا معاهدات در شده بینیخارجی پیش

 شود.نمی اعمال

 .هستند االجراالزم انتشار تاریخ از قوانین این: (۱6)ماده 

 تصویب شده توسط وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین

 

 بندیو جمع ارزیابی

حقیقی و های منظور عدم پیروی شخصیتدر پی تصویب مقررات ضدتحریمی به چین

مقررات مقابله با » است. تصویب سندهای خارجی از برخی محدودیتحقوقی این کشور 

معنای تقابل وزارت به« خارجی و سایر اقداماتفراسرزمینی  و قوانین ناعادالنه اعمال

مثابه الگوی تبیین چگونگی حمایت از بهداری آمریکا بوده و خزانهبازرگانی چین و وزارت 

حقیقی و حقوقی در شرایط تحریمی است. این اقدام وزارت های و شخصیتها شرکت

ای های چینی تحت فشار فزایندهکه شرکت ه استدشدر شرایطی اتخاذ بازرگانی چین 

قوانین همچنان  روح حاکم برچند ره. ویژه از جانب آمریکا قرار دارندبهدر خارج از کشور، 

های چینی در برابر کسانی که کتکه مقامات و شر شودبینی میپیش اما مبهم هستند

 هایاقدامبه کنند، های خارجی را رعایت میهای اعمال شده توسط کشورتحریم

 مبادرت ورزند.جویانه تالفی
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مشخص، صورت به ناعادالنه خارجی )وهای دولت چین برای مقابله با تحریم

مختلف وزارت های ضدتحریمی بخشهای آمریکا( و رسیدگی به فعالیتهای تحریم

 شود.می اطالق« مکانیسم کار»کاری را ایجاد کرده که بدان سازوبازرگانی، 

، حقیقی و حقوقی چینهای در صورت صدور قوانین ناعادالنه خارجی در قبال شخصیت

مشروع بودن آن ناعادالنه و ناپردازد. پس از تأیید می مکانیسم کار به ارزیابی این قوانین

ا صادر کند. به اداره بازرگانی شورای دولتی دستور تحریم این قوانین رتواند می قوانین،

 این دستور تحریم توسط مکانیسم کار امکان تعلیق و عدم اجرا دارد.

ت حقیقی و حقوقی چین که به سبب همکاری اقتصادی و بازرگانی با شخصیهای شخصیت

شوند، می خارجی تحریمه ناعادالنقوانین  توسط اعمال و حقیقی یا حقوقی کشوری ثالث،

کنند.  روز باید گزارش تحریم شدن خود را به وزارت بازرگانی چین اعالم 3۰ظرف مدت 

ن آن محرمانه باید اداره بازرگانی شورای دولتی و کارمنداها را در صورت لزوم، این گزارش

 .کنندنگهداری 

وابط اصول اساسی ر الملل واز نظر وزارت بازرگانی چین، مواردی که ناقض حقوق بین

 حقیقی و حقوقی چین باشد و امنیت و حاکمیت وهای الملل، ناقض حقوق شخصیتبین

 و سایرزمینی اعمال و قوانین ناعادالنه فراسرای چین را به خطر اندازد، جزء منافع توسعه

 گردد.می تحریمی چینخارجی شده و مشمول واکنش ضد اقدامات

قوانین ناعادالنه اعمال و ی چین در چارچوب حقیقی و حقوقهای گر شخصیتا

حقیقی و حقوق مرتکب شوند، ممکن است های فراسرزمینی به نقض حقوق شخصیت

 جبران خسارت قرار گیرند.مطالبه شکایت و  دیده موردازسوی افراد خسارت
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 توصیه های سیاستی

نیز در  روسیه قطعاًجنگ سرد اقتصادی با ایاالت متحده برخاسته است. دفاع در چین به 

یگری ممکن است کشورهای د خواهد کرد. همکاری با چیناین مسیر به میزان توان خود 

ری شایسته است جمهو همچون ترکیه و کره شمالی نیز با این دو کشور همراه شوند.

های تحریمدف اسالمی ایران نیز در جنگ اقتصادی با آمریکا، با روسیه و چین که آنها هم ه

برای مقابله  اند، همکاری کرده و زمینه ایجاد ائتالف اقتصادیقرار گرفتهمریکا آی اقتصاد

 تشکیل دهد. با آمریکا را

 ه و باجمهوری اسالمی ایران در عرصه داخلی نیز شایسته است از تجربه چین بهره برد

 حقیقی و حقوقیهای سازمان حمایت از افراد تحریمی، به حمایت از شخصیتتأسیس 

 یابد.می ریاین الگو به دیگر کشورهای تحریم شده نیز تس شده خود بپردازد. قطعاً تحریم

مگام با اقدام دیگری که جمهوری اسالمی ایران شایسته است در این راستا و همراه و ه

قدامات  مقابله با نقض حقوق بشر و ا»قانون  (۲۰)چین در پیش گیرد، اجرای جدی ماده 

بر  است. پیگیری اجرای این قانون و نظارت 1396، مصوب سال «ماجراجویانه آمریکا

تواند در می است که مجلس شورای اسالمی هاییاقدامترین حسن انجام آن یکی از مهم

 ین زمینه در دستور کار قرار دهد.ا

 

 



 

 

 

 

 ۱7484مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

نی چین ترجمه سند وزارت بازرگا (1) المللی مقابله با تحریمتجربه بین عنوان گزارش:

 «قدامات خارجیمقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادالنه فراسرزمینی و سایر ا»با عنوان: 
 

 

 )گروه سیاست خارجی( مطالعات سیاسی :معاونتنام 

 علیرضا بیگی تهیه و تدوین:

 مقدمابوذر گوهری ناظر علمی:

 ـــــویراستار تخصصی: 

 ـــــویراستار ادبی: 

 

 

 :های کلیدیواژه
 چین. 1

 وزارت بازرگانی. ۲

 تحریم. 3

 قانون. 4
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